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1.9. 22. neděle v mezidobí
3.9. Sv. Řehoře Velikého, papeže
7.9. Sv. Melichara Grodeckého, kněze
8.9. 23. neděle v mezidobí
9.9. Sv. Petra Klavera, kněze
10.9. Bl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka
12.9. Jména Panny Marie
13.9. Sv. Jana Zlatoústého, biskupa
14.9. POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE SVÁTEK
15.9. 24. neděle v mezidobí
16.9. Sv. Ludmily, mučednice
17.9. Sv. Kornélia a Cypriána, mučedníků
19.9. Sv. Januária, biskupa a mučedníka
20.9. Sv Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla
Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků
21.9. SV. MATOUŠE, APOŠTOLA
SVÁTEK
22.9. 25. neděle v mezidobí
23.9. Sv. Pia z Pietrelciny, kněze
26.9. Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků
27.9. Sv. Vincence z Paula, kněze
28.9. SV. VÁCLAVA, HLAVNÍHO PATRONA
ČESKÉHO NÁRODA
SLAVNOST
29.9. 26. neděle v mezidobí
30.9. Sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.9.1863 v Praze zahájena diecézní synoda, první
od r. 1605
1.9.1863 založen Mezinárodní červený kříž
1.9.1953 založena VŠ ekonomická v Praze
2.9.1953 zemř. Raffaele Calzini, ital. romanopisec,
výtvarný kritik, autor cestopisu
3.9.1448 Jiří z Poděbrad dobyl Prahu
3.9.1673 císař Leopold I. položil základní kámen ke
klášteru karmelitánů při kostele sv. Havla v Praze
4.9.1763 nar. Frant. Josef ze Šternberka, šlechtic,
spoluzakladatel Musea království českého
5.9.1568 nar. Tommaso Campanella, ital. filosof
5.9.1943 zemř. Aleš Hrdlička, americký antropolog
6.9.1673 slavnostně položen základní kámen ke
stavbě chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně

6.9.1818 nar. Karel Frant. Průcha, světící biskup
pražský, kanovník metropol. a starobol. kapituly
7.9.1848 Ústavodárný říšský sněm ve Vídni schválil
zákon o zrušení poddanství a feudál. povinností
8.9.1888 kněz Václav Klement Petr založil v Českých Budějovicích kongregaci Petrinů
9.9.1828 nar. Lev N. Tolstoj, ruský spisovatel
9.9.1948 Severní Korea se prohlásila za nezávislou
lidově demokrat. republiku
10.9.1898 v Ženevě zavražděna rakous. císařovna
a uherská královna Alžběta Bavorská (Sissi)
11.9.1718 zemř. Domenico Martinelli, ital. architekt
12.9.1638 slavnostní průvod s Palladiem z pražské
Lorety do Staré Boleslavi za účasti císaře
12.9.1683 porážka Turků u Vídně spojenými habsburskými a polskými vojsky
12.9.1938 slavnostní průvod s Palladiem z Vyšehradu do Týnského chrámu
13.9.1868 nar. Otokar Březina, básník
14.9.1883 nar. Alexander Meissner, rakous. fyzik
15.9.1858 nar. Charles de Foucauld, franc. výzkumník po Africe
16.9.1838 vysvěceny kapličky Křížové cesty v Praze na Petříně
17.9.1378 papež Urban VI. jmenoval arcibiskupa
Jana Očka z Vlašimi prvním českým kardinálem
17.9.1873 nar. Max Švabinský, malíř a grafik
18.9.1973 přijetí obou německých států do OSN
19.9.1913 otevřeno a vysvěceno Arcibiskupské
gymnázium v Praze-Bubenči
21.9.1348 bula papeže Klementa VI. potvrdila zakládací akt kláštera benediktinů v Emauzích
21.9.1883 nar. Karel Guth, historik umění
21.9.1993 zemř. František Kotalík, profesor na KTF
UK, biblista, děkan metropol. kapituly
22.9.1863 nar. Alexandre J. E. Yersin, švýcar. epidemiolog, spoluobjevitel původce moru
23.9.1253 zemř. Václav I., král z rodu Přemyslovců
23.9.1938 čs. vláda vyhlásila mobilizaci
24.9.1583 nar. Albrecht z Valdštejna, vojevůdce
25.9.1868 nar. Jaroslav Kvapil, režisér, dramatik
26.9.1848 nar. Václav hrabě Kounic, politik
26.9.1898 nar. George Gershwin, amer. skladatel
26.9.1953 v Praze otevřen Letenský tunel

27.9.1368 nákladem císaře Karla IV. dokončena
kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta
27.9.1903 vysvěcen neogotický kostel sv. Prokopa
na Žižkově kardinálem Lvem Skrbenským z Hříště
28.9.1573 nar. Caravaggio, ital. malíř
28.9.1978 zemř. Jan Pavel I., římský papež
29.9.1363 augustinián Konrád Waldhauser začal
kázat v kostele sv. Havla a v Týnském chrámu
29.9.1518 nar. Tintoretto, ital. malíř
29.9.1913 zemř. Rudolf Diesel, něm. inženýr, vynálezce spalovacího motoru
29.9.1963 ve Vatikánu zahájeno 2. zasedání Druhého vatikánského koncilu
30.9.1938 čs. vláda přijala mnichovský diktát
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LITURGIE
so 28.9. Slavnost sv. Václava
Matka Boží 8.00 hod.
Svatováclavské slavnosti se v naší arcidiecézi opět
uskuteční na dvou místech, které pojí osoba sv.
Václava, ve Staré Boleslavi a v Praze. Podrobný
program Národní svatováclavské pouti si je možné
přečíst na plakátcích, zde upozorňujeme na Svatováclavské duchovní zastavení, které spoluorganizujje naše farnost. Tato duchovní připomínková
akce se uskuteční v předvečer slavnosti v pá od
17.00 hod. u světcovy sochy na Václavském nám.
Svou účastí se připojujete k víře a odkazu, který
nám sv. Václav zanechal!
ne 29.9. 26. neděle v mezidobí
Při bohoslužbách bude provedena Svatováclavská
sbírka na církevní školství. V loňském roce se v naší arcidiecézi vybralo 595 099,- Kč a prostředky
byly rozděleny jednotlivým církevním školám.

UDÁLOSTI VE FARNOSTI
Členové naší farnosti se na začátku léta připojili přímo na Velehradě k oslavám 1150. výročí příchodu
sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Desetitisíce lidí přišly děkovat i modlit se za naši vlast, hlavním celebrantem v den slavnosti 5.7. byl papežský
legát kardinál Josip Bozanic, arcibiskup záhřebský.
Modlíme se rovněž před slavným Maxovým sousoším obou bratří v Týnském chrámu.
Druhou červencovou sobotu sloužil v Týnském
chrámu svou primiční mši sv. novokněz P. Filip
Štěpán Boháč OP. Do jeho služby mu přejeme
pevnost víry a hojnost darů Ducha svatého. V tentýž den nás svou návštěvou nečekaně poctil kardinál William Joseph Levada, bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, který v našem chrámu slavil
mši sv. a rovněž přijal novokněžské požehnání od
P. Filipa.
Zástupci naší farnosti se také zúčastnili jáhenského
svěcení Vojtěcha Mátla, arcibiskupského ceremonáře a sekretáře O. kardinála Dominika Duky, které
se uskutečnilo v pá 9.8. v rodišti novosvěcence
v Ústí nad Orlicí. Slavnost se uskutečnila v rodinné
atmosféře, bylo znát, že tamní farnost si této události považuje a raduje se spolu se svým rodákem.
Svěcenci upřímně blahopřejeme a vkládáme ho do
našich modliteb.
V noci ze 4. na 5. 8. se Českou republikou prohnala
vichřice, která zanechala velké škody, bohužel na
všech našich chrámech. Nejvíce utrpěla střecha
Týnského chrámu, všechny škody se řeší jako
pojistná událost.
Poutní slavnost Nanebevzetí P. Marie jsme oslavili
třemi bohoslužbami, večerní mši sv. předsedal P.
ThLic. Jan Houkal, Th.D., farář brandýský. I přes
čas dovolených byla účast věřících hojná, návštěvníci jevili zájem i o komentovanou prohlídku.
PRAVIDELNÝ PROGRAM VE FARNOSTI (OD 11.9.2013)
Společenství modlitby:
po 17.15 Týn

Sv. růženec:
po-pá 11.55 s.Havel, ne 9.05 Týn
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. Týn
Modlitba ranních chval:
st 8.00 M. Boží
ne 8.00 s. Havel
Modlitba nešpor:
čt při večerní mši sv. u M. Boží
Pěvecké sbory:
út 19.00 a st 18.30 Týn
čt 17.30 s. Havel, čt 18.30 Celetná 13
Hovory o víře:
čt 19.00 Týn
Hovory s katechumeny:
st 18:45, pá 15.45 Týn
Brigáda u sv. Haštala:
so 26.10. od 9 hod.
Výlet do Čes. ráje (6./7.9.): odjezd pá 15:45 hod.
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Vyzýváme rodiče, aby své děti přihlásili do velmi
potřebné výuky náboženství. Nevzdělanost je často
jednou z příčin, proč se dospívající odvracejí od
Boha. Dejte svým dětem příležitost se dozvědět,
komu a proč je nejlepší svěřit svůj život! První informativní schůzka dětí s rodiči se koná ve st 11.9.
v 17.00 hod. na Týnské faře, Celetná 5.
Lektorka D. Budinská pokračuje v cyklu historických přednášek v sakristii kostela sv. Havla. Ve st
4.9. je od 17 hod. na téma Jak zrála zrada na
Moravském poli.
V so 7.9. pořádají františkáni pěší mariánskou pouť
do Hájku u Prahy. Sraz je v 6.15 hod.na Pohořelci,
v 11.00 hod. bude na poutním místě celebrovat mši
sv. novokněz P. Eliáš Tomáš Paseka OFM.
Kostel Nejsvětější Trojice ve Spálené ulici byl ještě
na počátku 90. let, z důvodu silného poškození vlivem stavby metra, určen k demolici. S pomocí Boží
i díky ochotným rukám dobrovolníků a finančních
prostředků sponzorů se nám ho podařilo zachránit
a vrátit do původní krásy a oživit zde farnost. Od
roku 2005 je propůjčen řeckokatolické církvi. Letos
jsme slavili 300 let od vybudování tohoto chrámu a
při této příležitosti zde bude v po 9.9. v 18 hod.
sloužit mši sv. kardinál Dominik Duka. Po ní následuje přednáška o historii chrámu (V. Kelnar).
Blahopřejeme novomanželům Markétě a Pavlovi
Vohnoutovým, kteří si v chrámu Matky Boží udělili
v pá 30.8. svátost manželství. Ad multos annos!

______________________________________
Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

